THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
1. Tên chương trình khuyến mại: SIÊU MUA SẮM THÁNG 11
2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Toàn bộ các sản phẩm trong tính năng Mua sắm trên
ứng dụng AB Ditizen
3. Thời gian khuyến mại: từ ngày 01/11/2020 đến ngày 30/11/2020 (Có thể sẽ hết hạn
trước thời gian dự kiến)
4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Áp dụng trên phạm vi toàn quốc
Riêng sản phẩm TiVi, máy giặt, tủ lạnh chỉ áp dụng tại thành phố Hà Nội, thành phố
Hồ Chí Minh
5. Hình thức khuyến mại: Giảm giá bằng hình thức nhập mã khuyến mại
6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Tất cả
các khách hàng cá nhân thực hiện giao dịch mua sắm sản phẩm thông qua tính năng
Mua sắm trên ứng dụng AB Ditizen.
7. Cơ cấu giải thưởng:

STT

Nội dung chương trình
Khách hàng nhập mã
ABBANK11 khi mua sản
phẩm trên tính năng
“Mua sắm” trên ứng
dụng AB Ditizen sẽ được
giảm giá 10% tối đa
100.000 VND

1

Phạm vi
áp dụng

Toàn
quốc

Tổng cộng

Giá trị
giảm giá

Số
lượng
dự kiến

10% tối đa
100k

990

Tổng giá trị
khuyến mại
(VND)

99.000.000

99,000,000

8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:
- Cách thức tham gia chương trình: Trong thời gian diễn ra chương trình, khách
hàng thực hiện giao dịch mua sắm sản phẩm thông qua tính năng Mua sắm trên
ứng dụng AB Ditizen và nhập mã giảm giá ABBANK11 sẽ được khuyến mại giảm
giá 10% tối đa 100.000 VND giao dịch thành công. Cụ thể:
● Bước 1: Khách hàng đăng nhập ứng dụng AB Ditizen
● Bước 2: Chọn tính năng "Mua sắm"
● Bước 3: Chọn sản phẩm muốn mua và ấn mua ngay
● Bước 4: Nhập mã giảm giá ABBANK11 - giảm giá 10% tối đa 100.000 VND
trực tiếp trên sản phẩm.
● Bước 5: Nhập địa chỉ, thanh toán và nhận hàng.
-

Riêng sản phẩm TiVi, máy giặt, tủ lạnh chỉ áp dụng cho khách hàng nhận hàng tại
thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

Mọi thông tin thắc mắc về chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ Tổng đài
chăm sóc khách hàng của VnShop: 1900 5555 77/ 1800 5888 59 (8h30-18h từ thứ
2 đến chủ nhật).
9. Các quy định khác:
Mọi khiếu nại và tranh chấp liên quan đến chương trình này sẽ được thương lượng giải quyết
một cách thỏa đáng nhất. Nếu như trong quá trình giải quyết các tranh chấp, khiếu nại mà vẫn
chưa đạt được sự thống nhất của 2 bên thì vụ việc sẽ được xử lý theo quy định của Pháp luật
Việt Nam hiện hành.
-

